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Instruções 

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno e se corresponde à área 

profissional em que você se inscreveu. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências. 
3. Verifique se o caderno está completo. Ele deve conter 20 questões de múltipla escolha, 

compostas da raiz da questão e de quatro alternativas. Informe ao fiscal de sala eventuais 
divergências. 

4. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer 
material de consulta, eletrônico ou impresso, e de aparelhos de telecomunicação. 

5. A prova deverá ser feita utilizando caneta esferográfica com tinta azul. 
6. Duração da prova: 01h00. Tempo mínimo de permanência obrigatória: 00h30. Não haverá 

tempo adicional para transcrição de respostas. 
7. Uma foto sua poderá ser coletada para fins de reconhecimento facial, para uso exclusivo da 

FUVEST, nos termos da lei. 
8. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas acompanhada deste 

caderno de questões. 
 

Declaração 
Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, na folha de 
respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala. 

 

 

 

___________________________________________________ 
ASSINATURA 

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova. 
  



TABELA DE VALORES LABORATORIAIS NORMAIS 
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Psicoterapia 
 
 
 
01 
“As pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo 
julgamento sobre as coisas” (Epicteto apud Hadot, 1995 
p. 197). A frase é do filósofo estóico Epiteto (século 
1 d.C.). Dentre as abordagens psicoterapêuticas 
contemporâneas, qual (is) adota(m) tal afirmação como 
elemento central de seu modelo clínico, e o “Julgamento 
sobre as coisas” como principal foco de intervenção? 
 
(A) Terapia cognitiva e terapia cognitivo-comportamental 

tradicional, derivada do modelo cognitivo de Aaron 
Beck. 

(B) Terapia de aceitação e compromisso (ACT). 
(C) Terapia existencial e terapia analítico funcional (FAP). 
(D) Terapia comportamental dialética (DBT). 
 

02 
Assinale a alternativa que contém a afirmação que mais se 
adequa às abordagens de terceira onda das terapias 
cognitivo-comportamentais (terapias contextuais). 

 
(A) A relação entre paciente e terapeuta visa 

exclusivamente a criação de um contexto interpessoal 
que favoreça a aplicação do arsenal técnico do 
terapeuta, desconsiderando o uso da relação para fins 
diretamente terapêuticos. 

(B) As terapias contextuais enfocam processos como a 
relação terapêutica e/ou o modo de o paciente se 
relacionar com suas emoções e pensamentos, 
enquanto a terapia cognitiva tradicional (modelo 
Beck) tem como foco a modificação de pensamentos 
automáticos e de crenças. 

(C) Os modelos clínicos devem representar fielmente os 
mecanismos psicológicos envolvidos em quadros 
clínicos nosograficamente bem delimitados, e a 
técnica a ser aplicada deve ser definida pelo 
diagnóstico psiquiátrico específico do paciente. 

(D) As terapias contextuais visam fundamentalmente 
alterar a relação do indivíduo com seu ambiente, 
através da reestruturação cognitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 
Paciente com risco de suicídio e impulsos de se cortar e de 
beber abusivamente sempre que sente algum 
desconforto emocional intenso.  
Considerando esse momento do caso e que se trata de um 
paciente com poucos fatores de proteção, assinale a 
intervenção que, hierarquicamente, tem maior 
importância segundo a proposta da terapia dialético-
comportamental (Dialectical-Behavior Therapy – DBT). 
 
(A) Estratégias de solução de problemas.  
(B) Melhorar as relações sociais. 
(C) Diminuir o estigma das tentativas de suicídio 

anteriores. 
(D) Desenvolver métodos de automonitoramento dos 

impulsos. 
 

04 
A chamada terceira onda de terapias cognitivo-
comportamentais é sustentada – em diferentes 
proporções a depender da terapia em questão – por 
pressupostos filosóficos e teóricos diversos, dentre os 
quais destaca-se o behaviorismo radical e sua ciência, a 
análise do comportamento. Sobre essas duas últimas 
áreas do conhecimento, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao adotar uma visão de homem monista 

materialista, o behaviorismo radical toma o 
comportamento como objeto de estudo e nega a 
existência de fenômenos subjetivos como 
pensamentos, emoções e sentimentos. 

(B) O behaviorismo radical e a análise do 
comportamento não negam a existência de 
fenômenos subjetivos, como pensamentos, 
emoções e sentimentos, mas compreendem-nos 
como fenômenos não comportamentais, de outra 
natureza, motivo pelo qual não estariam em seu 
escopo de interesse. 

(C) O behaviorismo radical compartilha o pressuposto 
ontológico dualista mentalista com as teorias 
cognitivistas, o que tornou possível o advento das 
terapias cognitivo-comportamentais.  

(D) Pensar, sentir e se emocionar são fenômenos de 
natureza comportamental que devem ser 
compreendidos funcionalmente como formas de 
relação da pessoa com seus ambientes interno e 
externo. 
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Textos para as questões 05 e 06. 

 
 
TEXTO 1: 
 

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 

João gostoso era carregador de feira livre e morava no 
morro da babilônia num barracão sem número. 
Uma noite ele chegou no bar vinte de novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 
afogado. 
 

Manuel Bandeira 31/12/1925 
 
 
TEXTO 2: 
 

Em 1921, Jacob Levy Moreno criou o “jornal vivo”, depois 
denominado “jornal dramatizado”, que pretendia ser uma 
síntese entre o jornal diário e o teatro. Moreno via nas 
redações dos jornais afinidades com o teatro espontâneo, 
pois ali chegavam, de modo dinâmico, os acontecimentos 
sociais e culturais em forma de notícias, sempre novas e 
variadas. Ele, então, usava a técnica do jornal vivo, não 
como repetição ou recitação das notícias, mas sim como 
dramatização a partir da notícia. Desde logo ficou claro 
que aquele modo de trabalhar as “manchetes” dos jornais 
diários junto ao grupo participante era maneira 
alternativa para a “crise” do teatro da espontaneidade. 
Sem o saber, naquele momento estavam lançadas as 
raízes do sociodrama. 
 

Lições de psicodrama: Introdução ao pensamento de J. L. 
Moreno - Camila Salles Gonçalves, José Roberto Wolff, Wilson 
Castello de Almeida. 

 

 
05 
Sobre o sociodrama assinale a alternativa correta. 
 
(A) Estuda o funcionamento e as dinâmicas das relações 

interpessoais. Estabelece leis que regem o 
comportamento social pois considera o sujeito inapto 
para conviver em sociedade. 

(B) Tem como método o role-playing, ou jogo de papéis, 
que permite ao indivíduo atuar dramaticamente 
diversos papéis novos, desenvolvendo assim a 
espontaneidade e a criatividade. 

(C) Tem como método o teste sociométrico, cuja 
aplicação criteriosa possibilita quantificar as relações 
entre os elementos de um determinado grupo. Seu 
objetivo é medir as relações entre as pessoas. 

(D) É um tipo especial de terapia em que o protagonista é 
o sujeito e sua capacidade espontânea criativa. Pode 
ser realizada individualmente ou com pessoas 
reunidas enquanto mantêm alguma tarefa em 
comum. 

 

06 
Comparando o poema de Manuel Bandeira com a 
proposta do “jornal dramatizado” de Moreno, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O poema descreve acontecimentos de forma indireta, 

visando informar o leitor. Alude à função referencial 
da linguagem com elementos próprios do jornal.  

(B) Para dramatizar o poema em uma sessão de 
psicodrama seria necessário conservar e cultuar seu 
conteúdo, sem revelar o imaginário do sujeito em 
cena.  

(C) Na dramatização de uma notícia de jornal, é esperado 
que a pessoa manifeste somente os fatos reais da cena 
espontânea por ser notícia nova. 

(D) Para que a criatividade se manifeste é necessário que 
as conservas culturais constituam somente o ponto de 
partida e a base da ação. 

 

07 
Leia o texto a seguir.  
 
“um encontro de dois: olho no olho, cara a cara. 
E quando estiveres próximo tomarei teus olhos 
E os colocarei no lugar dos meus 
E tu tomarás meus olhos 
E os colocarás no lugar dos teus, 
Então te olharei com teus olhos 
E tu me olharás com os meus.” 
 

J. L. Moreno - 1914 
 

 
O poema de Moreno sugere a disponibilidade de duas 
pessoas se colocarem uma no lugar da outra, ou seja, a 
capacidade de realizarem a inversão de papéis. Sobre as 
técnicas do psicodrama, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O psicodrama redimensiona a importância da 

brincadeira de “faz de conta”, mas não a coloca em 
ambientes terapêuticos. As histórias criadas servem 
apenas de aquecimento para assimilação da 
espontaneidade. 

(B) A estratégia dos jogos em grupos terapêuticos 
promove um campo de ação com construções 
racionalizadas. O papel social de cada um é protegido 
pelos principais mecanismos de defesa e permanece 
inconsciente durante o tratamento. 

(C) Algumas pessoas não conseguem tomar o papel da 
outra no conflito. Na cena de inversão de papéis, 
continuam defendendo o seu ponto de vista com 
dificuldade de aceitar que exista outro lugar de fala 
que não o próprio. 

(D) Solicitar que alguém dramatize uma cena “como se” 
fosse outra pessoa revela o sentido profundo de suas 
fantasias. No entanto, não é possível localizar possíveis 
idealizações de papéis com essa técnica. 
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08 
Ainda sobre as técnicas de psicodrama, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Solilóquio é uma técnica não verbal utilizada para 

tornar expressável os níveis mais profundos do 
“mundo interpessoal” do protagonista. 

(B) Átomo social refere-se a uma apresentação específica 
em que o protagonista apresenta pessoas 
afetivamente significativas sem se incluir na cena. 

(C) Onirodrama é a técnica que permite examinar o sonho 
em ação, ou seja, revivê-lo na ação dramática. A 
dramatização e o sonho são categorias semelhantes 
para J. L. Moreno. 

(D) A técnica do duplo expressa aquilo que o protagonista 
acabou de falar como uma forma de repetição para 
fazer eco. Pode ser utilizada com qualquer 
protagonista. 

 

09 
Sobre a interpretação dos sonhos para a psicanálise, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É possível localizar um conteúdo infantil recalcado na 

vida psíquica inconsciente. 
(B) É a partir dos restos diurnos que o sonho realiza um 

desejo atual do sujeito. 
(C) Utiliza uma técnica diferente da técnica psicanalítica 

em sua regra fundamental. 
(D) Cada elemento do sonho tem um único significado 

inconsciente para cada sujeito. 
 

10 
Assinale a alternativa verdadeira a respeito da 
transferência para a psicanálise. 
 
(A) Uma série de vivências psíquicas anteriores que é 

reativada como algo passado na memória e não afeta 
a relação atual com o(a) analista. 

(B) É algo necessário e inevitável que apenas favorece o 
trabalho analítico por trazer informações importantes 
de relacionamentos anteriores.  

(C) Impulsos e fantasias tornam-se conscientes à medida 
em que a análise avança, com a substituição de uma 
pessoa anterior pela pessoa do(a) analista. 

(D) É criada pela terapia psicanalítica e faz obstáculo à 
cura; o tratamento psicanalítico consiste na extinção 
da transferência, considerada o maior empecilho à 
cura. 

 

11 
O psicoterapeuta notou uma série de elementos na fala 
do paciente que sugerem a presença de pensamentos 
delirantes e ideias conspiratórias. No entanto, o discurso 
do paciente é bem estruturado, lógico, organizado e 
transmite uma sensação de ponderação e coerência.  
 

 
Com essas informações é possível levantar a hipótese de 
que esse paciente esteja operando por meio da:  

 
(A) racionalização.  
(B) identificação projetiva.  
(C) sublimação. 
(D) dissociação.   
 

12 
Uma paciente internada no Hospital Dia apresentou uma 
notável melhora ao longo de seus três meses de 
internação. À medida que a data de sua alta se aproxima, 
observa-se a deflagração de comportamentos impulsivos 
atípicos e inadequados. Pode-se caracterizar esses 
sintomas como exemplo de: 
 
(A) falha ou fracasso terapêutico.  
(B) cisão.  
(C) atuação.  
(D) protesto neurótico. 
 

13 
Jung afirmava: “Todo psicoterapeuta não só tem o seu 
método: ele próprio é esse método. Ars totum requirit 
hominem (a arte exige o homem todo) diz um velho 
mestre. O grande fator de cura, na psicoterapia, é a 
personalidade do médico – esta não é dada a priori; 
conquista-se com muito esforço, mas não é um esquema 
doutrinário.”  
Qual das sentenças abaixo interliga-se com esta colocação 
de Jung? 
 
(A) Para atuar em psicoterapia, o médico deve estar 

constantemente à disposição de seu paciente. 
(B) A capacidade do médico como psicoterapeuta 

depende fundamentalmente de sua adesão a uma 
escola terapêutica e à defesa apaixonada desta. 

(C) Um bom psicoterapeuta busca autoconhecer-se 
durante sua formação, pois sua personalidade é mais 
importante para seu trabalho do que a adesão à 
qualquer teoria de forma doutrinária. 

(D) Um bom terapeuta já nasce apto para seu ofício, há 
muito pouco a ser feito para que um médico seja um 
bom psicoterapeuta. 

 

14 
“Nunca devemos esquecer que existem, em todas as 
pessoas, forças intensas contra a mudança, complexos 
que resistem a qualquer interferência nos velhos padrões 
familiares. Eles tentam matar tudo que é novo e torcê-lo 
de volta ao modelo antigo. Na mitologia e na religião a 
sobrevivência da criança divina, um símbolo de 
possibilidades futuras, está sempre ameaçada pelo velho 
guarda.”  

 
 
 

 



Processo Seletivo – Residência Médica – Psicoterapia – Áreas de Atuação (COREME/FM – 05/2022) 

 

 
Assinale a alternativa que corresponde à melhor postura 
do terapeuta diante de uma situação como a apresentada. 

 
(A) A atitude do paciente que resiste às mudanças deve 

sempre ser respeitada, levada em consideração e 
acreditada. 

(B) Algumas vezes o paciente necessita da determinação 
exercida pelo psicoterapeuta para que as mudanças 
necessárias ocorram à força. 

(C) Quando ocorrer movimentos de resistência às 
mudanças, não há trabalho algum que o 
psicoterapeuta possa realizar junto ao seu paciente. 

(D) As resistências às mudanças decorrem de padrões de 
comportamento das famílias. 

 

15 
Um residente recebe para atendimento vincular uma 
família composta de pai (45 anos), mãe (42 anos) e dois 
filhos do sexo masculino (17 e 14 anos). O filho mais velho 
está em tratamento no ambulatório de álcool e drogas do 
IPQ por dependência de maconha. Durante o primeiro 
atendimento, relatam que as brigas familiares são 
constantes há 4 anos, quando o filho mais velho passou a 
confrontar o pai mediante qualquer tentativa do último 
de “colocar ordem na casa”. A mãe fica constantemente 
preocupada com o filho mais velho, com sua 
agressividade, com seu mal desempenho escolar e com o 
uso de maconha. Durante a entrevista, o filho mais novo 
ficou sempre calado e, ao ser questionado sobre seu 
estado, diz não se importar com as brigas do irmão com 
os pais e que prefere “viver mais na sua”.  
Qual das seguintes alternativas estabelece uma boa 
hipótese e uma boa estratégia terapêutica para esta 
família? 
 
(A) O filho mais velho parece bastante adoecido. É sobre 

ele e sobre suas questões que a atenção da terapia 
familiar deve se voltar. 

(B) O filho mais velho é a princípio identificado como o 
mais adoecido. Uma estratégia inicial pode ser 
identificar os padrões de relação dentro desta família 
a partir de uma entrevista ampla e inclusiva. 

(C) O filho mais novo certamente tem questões mais 
graves do que o mais velho. A terapia familiar deve 
focar nele, identificado como o paciente oculto. 

(D) O vínculo entre o casal está muito deteriorado. A 
melhor estratégia seria afastar os filhos da terapia e 
iniciá-la apenas com os pais. 

 

16 
Os sonhos são um fenômeno psíquico de grande interesse 
para diversas abordagens terapêuticas e certamente 
podem ser relatados para todos os analistas, 
independentemente de sua escola de formação.   

 
 
 
 

 
Qual das alternativas abaixo expressa uma atitude 
adequada de um terapeuta diante do relato espontâneo 
de um sonho de um paciente? 

 
(A) Explicar que os sonhos são subprodutos da atividade 

cerebral desprovidos de importância para a 
consciência vigil. 

(B) Fazer uso de dicionários consagrados de símbolos, que 
podem explicar os sonhos a partir de um compilado 
amplo e científico das imagens. 

(C) Investigar com o paciente seus sentimentos com 
relação ao fenômeno descrito, bem como possíveis 
associações. 

(D) Interpretar o sonho do paciente com a segurança 
sustentada por anos de formação e estudo dos 
símbolos mitológicos. 

 

17 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde à 
psicoterapia breve dinâmica. 

 
(A) Sua característica principal é ser realizada por um 

tempo limitado. 
(B) É de utilidade no atendimento institucional. 
(C) O conflito intrapsíquico emergente será o “fio-guia” de 

todo o processo. 
(D) É diretiva, breve e, portanto, superficial. 
 

18 
Na fase do término de uma psicoterapia breve de 
orientação analítica espera-se que: 

 
(A) o terapeuta evite ativamente que o paciente entre em 

contato com a angústia que emerja. 
(B) a dupla terapêutica se ocupe da angústia que 

inevitavelmente vai emergir com a intenção de 
elaborá-la. 

(C) o terapeuta faça uma revisão do que foi abordado 
durante a terapia. 

(D) o terapeuta ressalte os benefícios atingidos na terapia. 
 

19 
Qual das alternativas abaixo traz uma característica que 
seria um fator preditivo de boa resposta em se tratando 
de uma psicoterapia dinâmica breve. 
 
(A) O aparecimento da transferência.  
(B) A presença de motivação para mudança na demanda 

do paciente. 
(C) A motivação para remoção dos sintomas na demanda 

do paciente. 
(D) A urgência que o paciente tenha do tratamento. 
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20 
Quanto aos critérios de exclusão para psicoterapia breve 
dinâmica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Não há situações que não se beneficiem de uma 

psicoterapia breve dinâmica. 
(B) São avaliados na entrevista de triagem. 
(C) Envolvem situações relacionadas à grande 

dependência e à falta de contenção do impulso. 
(D) Sintomas psicóticos estão entre os critérios de 

exclusão para psicoterapia breve dinâmica. 
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